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Er is nu ook een voetbalmuur in ZuidVerslag van de digitale Stadsdeelvergadering

Het wordt steeds mooier in de wijk Van de voorzitter
Nog steeds zitten we 
onder het juk van Co-
vid-19, Corona.
Ook is de 1,5 meter 
afstand noodzakelijk. 
We zullen ons dus nog 
steeds moeten aan-
passen maar gezien 
de ervaring van het 
afgelopen half jaar zal 

dat wel lukken. Bij deze dan ook een oproep 
aan iedereen om de beperkingen in acht te 
nemen.

Doordat tijdens de corona-periode verschillen-
de activiteiten geen doorgang konden vinden 
is er nog ruimte in de wijkbudgetten. Er waren 
nog verschillende wensen door buurtbewo-
ners aangegeven die we nu konden vervullen.
Een paar bewoners hadden bij ons aangege-
ven het elektriciteitshuisje op te fleuren aan 
de Wesselerbrinklaan, dat zag er vies uit. Er is 
dus een begin gemaakt door een kunstenaar 
met graffiti bij de Magneet, we hebben veel 
blije reacties ontvangen

Heeft u nu ook in uw brink/buurt, bv een 
prullebak voor een oppimpbeurt, meldt het bij 
ons, we hebben al verschillende meldingen 
ontvangen.

Vanaf 2 september is de wijkraad ook weer 
aanwezig in de Magneet met de inloopmorgen. 
U bent elke woensdag van harte welkom tus-
sen 10 en 12 uur.

Henk Siekmans, 
voorzitter wijkraad Wesselerbrink

Naar aanleiding van het grote succes van het opknap-
pen van het Smileyveld zijn er in onze wijk nog meer 
kunstwerken gemaakt door PvCC, Praktijk voor Coa-
ching en Creativiteit. Dit zijn kunstenaars die allerlei 
projecten doen en prachtige graffiti aanbrengen in 
samenwerking met jeugd en HBO jeugdwerkers. Bij 
ons in de wijk hebben ze in opdracht van de wijkraad 
prullenbakken, bankjes en elektriciteitshuisjes bij het 
Smiley opgefleurd. De grote kast bij het 
winkelcentrum (tegenover de vijver) is een 
echte blikvanger geworden.
Er zijn veel leuke reacties bij ons binnenge-

komen. Weet u ook een project dat verfraaid kan wor-
den door kunstenaars, laat het weten bij de wijkraad. 
De wijkbudgetten geven nog extra ruimte doordat de 
verschillende buurtfeesten geen doorgang kunnen 
vinden door de corona.  

Is er nu ook in uw buurt/brink/straat bijvoorbeeld een 
straatkast of ander project wat u graag opgepimpt wilt 

zien laat het ons dan weten via secretaris@
wesselerbrink.com
De werkgroepen van de wijkbudgetten gaan 
dan kijken wat er gerealiseerd kan worden.
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Ondernemers in Coronatijd, Ray’s Cooking

De eetsoos bij restaurant Pompidou is weer begonnen
Vanaf woensdag 2 september is iedereen weer 
welkom bij de eetsoos. Helaas konden wij vanaf 
maart door corona niet meer elke woensdag ko-
ken voor onze deelnemers aan de eetsoos. 

Welke 55-plusser eet weleens alleen en zou graag 
wat meer samen met anderen willen eten? Echt-
paren en/of vrienden zijn uiteraard ook welkom. 
Altijd is er een vers bereide warme maaltijd met 
een voorgerecht of een nagerecht. Er wordt heel 
divers gekookt.
Koffie of thee krijgt u ook en als u wilt kunt u nog 
even gezellig napraten. Elke woensdag zullen wij 

voor u koken, alleen niet in de schoolvakanties.
U bent welkom om 12.00 uur en om 12.30 uur ser-
veren we de maaltijd. De kosten voor de maaltijd 
bedragen 6 euro per keer.

Lijkt het u leuk maar ook gezellig om bij ons te 
komen eten dan wordt u verwacht bij restaurant 
Pompidou, Wesselerweg 13 op de bovenverdie-
ping. Er is een traplift aanwezig. 
Wilt u graag een keer mee-eten of wat meer infor-
matie dan kunt u bellen met:
Ria van den Berg, tel. 06 452 51 532 of 
Ans Rebergen, tel. 053 433 24 39
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P r i k k e l p r o a t

Volg ons opGratis parkeren

Hou onze socials in  
de gaten voor alle acties  
en activiteiten rondom  

‘Samen maken we Zuid’. 
www.wc-enschedezuid.nl

Op Zuid zijn we noabers.

We helpen elkaar als het nodig is.

We maken het elkaar aangenaam als het kan.

Zuid is namelijk van ons samen.

We staan voor elkaar klaar.

En helpen elkaar voort.  

We zorgen voor verbinding.

Ook, of misschien júist, in tijden zoals nu.

Een sterke wijk maakt een sterk winkelcentrum.

En andersom.

Daarom helpen wij ontmoeten en delen. 

Als echte noabers.

Samen maken we Zuid.

Samen  
maken  
we Zuid.  

Buurt Contact Personen dragen bij aan 
leefbaarheid Wesselerbrink

Beste bewoners,
De afgelopen periode van april t/m juli  hebben 
op de verschillende brinken, bewoners gefun-
geerd als Buurt Contact Persoon (BCP). Na een 
belronde van anderhalve week is het gelukt om 
75 bewoners (verdeeld over 40 brinken) bereid te 
vinden een extra oogje in het zeil te houden. Het 
idee van BCP werd uit nood geboren omdat ik in 
die periode vanwege corona niet in de wijk kon 
zijn. Elke week kreeg ik van verschillende men-
sen een berichtje over de situatie op hun brink. 

Dit heeft als resultaat opgeleverd:
• Het beeld is dat er op veel brinken buren naar 
elkaar omzien en elkaar helpen, door bv bood-
schappen te doen.
• Over het algemeen zijn de coronaregels in acht 
genomen.
• Bewoners hebben vooral veel overlast ervaren 
van: de troep bij de afvalbrengpunten, hardrij-
dende auto’s, (geluids)overlast van groepen jon-
geren. Mede door de meldingen van bewoners 
zelf en via de netwerkcoach zijn deze meldingen 
actief opgepakt. De netwerkcoach heeft dit ook 
steeds teruggekoppeld aan de Buurt Contact 
Personen.
• Naar aanleiding van signalen van overlast op 
een aantal brinken is hiervoor aandacht gevraagd 
bij de verschillende netwerkpartners zoals wijk-
agenten en woonconsulenten corporaties. Deze 
signalen zijn opgepakt.
• In 4 concrete gevallen heeft de netwerkcoach 
n.a.v. signalen van BCP’s  zelf actie ondernomen 
richting bewoners.

De BCP-ers zijn nog steeds bij mij in beeld. Ik 
hoop in de toekomst ook een beroep op hen te 
kunnen blijven doen. Extra oren en ogen in de 
wijk helpen om signalen op tijd op te pakken. 
Hiermee kunnen we samen de Wesselerbrink 
versterken, o.a. door Noaberschap.
BCP-ers Hartelijk Dank!!

Aanmelden als Buurt Contact persoon
Ben u iemand die de rol van BCP-er zou willen 
vervullen neem dan contact op. We kunnen ook 
eerst kennis maken, zodat ik u uitleg wat BCP 
precies inhoudt.
Het gaat om signalen m.b.t.: 
- De openbare ruimte; hoe ziet deze er nu uit – 
hoe wordt deze nu gebruikt.
- De omgang met buren onderling; helpen buren 
elkaar – zijn er spanningen.
- Zijn er adressen van buren waar je zorgen om 
maakt en waarvan je denkt dat er hulp nodig is.
- Zijn er leuke initiatieven te zien in de buurt, waar-
uit blijkt dat er oog is voor elkaar of waar mensen 
elkaar helpen of tot steun zijn.
Graag tot ziens in de Wesselerbrink

Vriendelijke groeten,
Bertus Siemerink, netwerkcoach SVEN
Mail: bsiemerink@incluzio.nl 
Tel. 06-15437184

Snotneus

Niet aan je mouw, zei mijn moeder altijd.
In een gezin van 9 kinderen was er altijd wel iemand verkouden. Een snotneus was heel ge-
woon.
Ook mijn kinderen waren regelmatig verkouden, dan hadden ze een natte neus en ook dan was 
de mouw een snelle oplossing. Ik hoor me net als mijn moeder nog roepen: niet aan je mouw.
Een virus, een kinderziekte, ze hoopte dat we het allemaal kregen dan hadden we het maar 
gehad.
Niets van dat alles dus nu. Elke nies en elke kuch is verdacht. In de winkel kijkt men schrikachtig 
als je maar even niest. En dan van mezelf te weten dat ik soms wel tien keer achter elkaar nies. 
Maar dat heb ik mijn hele leven al.
Wij hier in Twente zijn nuchtere mensen en kunnen goed relativeren, tot het onze familie betreft. 
Stel dat ze gevaar lopen, ziek worden of misschien erger. 
Een snotneus is van alle tijden. En nu de ‘r’ weer in de maand is en levertraan uit den boze 
zullen er weer heel wat snotneuzen verschijnen.
Het verschijnsel dat mensen die met elkaar op de vuist gaan de anderhalve meter aan hun laars 
lappen is iets dat breed word uitgemeten op tv en radio, laten we ons daar niet in verliezen. 
De meeste mensen zijn van goede wil en proberen naar beste kunnen elkaar door deze tijd te 
helpen. 
We gaan het redden, er zijn nog zoveel leuke positieve dingen die wel kunnen. 
Is het u opgevallen dat ik HET WOORD helemaal niet gebuikt heb. Misschien kunnen we  
proberen onze zinnen te verzetten door het woord in de ban te doen.

Plien

Gewoon

Wat gaat de tijd toch snel, alweer september. De tijd vliegt, het virus nog 
niet. We hadden zo gehoopt dat het snel achter de rug zou zijn, maar niets 
is minder waar. Na de lockdown gaat alles nu weer zijn gangetje, het leven 
gaat gewoon door. Ook al stonden wij wel even stil, de tijd tikt en stoort zich 
nergens aan. Nanna tikt ook, want er moet een column in de krant. En geluk-
kig voor u stoort Nanna zich wel ergens aan: hardrijders, vuilstorters, stoep-
poepers, voorkruipers, foutparkeerders en nog veel meer om op te noemen. 
Daarom heeft Nanna een voorstel: als iedereen de komende tijd nu netjes 
doet wat van hem/haar verwacht mag worden, dan heeft zij ook weer tijd 
voor leuke dingen. Wat zou dat een genot zijn, want er zijn zoveel leuke ac-
tiviteiten te doen in onze wijk. Ga eens kijken bij de huiskamer van de buurt, 
de speeltuinen, de Magneet. Ga leuke dingen doen zolang het nog kan, sta 
daar maar eens bij stil...

Nanna

Samen 
Versterken wij 

Elkaar door 
Noaberschap

Buurt Contact Persoon

Bewoners van De Posten hebben onlangs de 
eerste nieuwsbrief van onze buurt De Posten 
eenmalig in de brievenbus gehad. Wilt u de vol-
gende nieuwsbrieven ook ontvangen? Dan kunt 
u zich online opgeven om de volgende nieuws-
brief digitaal te ontvangen. Kijk voor meer infor-
matie of aanmelden op www.onzebuurtdeposten.
nl.  
Het belangrijkste nieuws uit de nieuwsbrief vindt 
u ook maandelijks in de Brinkpraat. 

Wat is onze buurt De Posten?
De Posten is een buurt waar het fijn wonen, wer-
ken en leven is. Maar ook een buurt met ruim-
te voor verbetering. Onze buurt De Posten zet 
zich hiervoor in. Samen met buurtbewoners en 
experts werken Zorgcentrum de Posten, woning-
corporaties Domijn en Woonzorg Nederland en 
Gemeente Enschede samen om de buurt mooier 
te maken. 

Actuele projecten
We zijn bezig met de oversteek aan de Broek-
heurnering. Bewoners hebben al vaak aangege-
ven dat deze onveilig is en daarom werken we nu 

aan een veilige oversteek. 
Zorgcentrum de Posten is druk bezig met de 
voorbereidingen op de nieuwbouw. Dit heeft ge-
volgen voor de buurt. Wat we gaan doen hangt 
dus ook af van de vragen en ideeën die in de 
buurt leven.
Meer groen in de buurt, dat is een wens van veel 
buurtbewoners. In de toekomst zullen ouderen 
en kinderen daarom samen vergeten groenten 
kunnen verbouwen in een zogenaamde genera-
tietuin.

Passend bewonen
We zijn met mensen in de buurt in gesprek over 
prettig wonen in hun huis en in de buurt. We heb-
ben inmiddels meer dan tien mensen hierover 
gesproken en de komende tijd worden dat er 
alleen maar meer. We horen veel positieve ge-
luiden, maar ook kritische opmerkingen zijn on-
derdeel van het gesprek. Zo kunnen we in kaart 
brengen wat nodig is om nu en in de toekomst 
prettig te kunnen wonen in de buurt. 

Ga naar www.onzebuurtdeposten.nl voor meer 
informatie.

Nieuwsbrief onze buurt de Posten



September 2020 pagina 5
W I J K K R A N T  V O O R  D E  W E S S E L E R B R I N K

Brinkpraat

EnschedeZuid
nieuws voor heel

Voor de zomervakantie, net na de juni-krant, verga-
dert stadsdeelcommissie Zuid wederom online. De 
vergadering wordt deze keer voorgezeten door Henri 
de Roode van de ChristenUnie. Bijna alle raadsleden 
zijn aanwezig. Natuurlijk ook de wethouder van Zuid, 
Arjan Kampman, stadsdeelmanager Timo Keuken en 
de stadsdeelregisseurs, Zarina Dihal (Wesselerbrink), 
Just Boeke (Stroinkslanden) en Denis de Heusden 
(Helmerhoek). Voor het Wijkplatform Helmerhoek is 
Ronnie Stein aanwezig en voor de wijkraad Wesse-
lerbrink voorzitter Henk Siekmans. De Stroinkslanden 
heeft geen wijkraad-vertegenwoordiging. 

Men begint zoals gewoonlijk met het vaststellen van 
de agenda. De agenda is online te vinden en men kan 
daar eventueel nog wat aan toevoegen. Het volgen-
de punt is altijd het goedkeuren van het verslag van 
de vorige vergadering. Margriet Visser (Enschede An-
ders) en Annelies Futselaar (SP) missen in dat verslag 
het “olifantenpaadje’. Later bij de rondvraag komt dit 
onderwerp nog terug. Er 
wordt afgesproken dat 
het ‘olifantenpaadje’ wordt 
toegevoegd aan het ver-
slag van de vergadering 
van 19 mei 2020.

Het volgende punt op de 
agenda is de aandachts-
punten- en toezeggin-
genlijst. Op die lijst staan 
onderwerpen die niet 
vergeten moeten worden 
en op deze manier onder 
de aandacht worden ge-
bracht. Dennis, de wijk-
regisseur van de Helmer-
hoek neemt de lijst door. 
Als eerste: Wijkcentrum 
De Helmer. Op 11 juni jl. 
heeft het bewonersinitia-
tief, die de exploitatie van 
het wijkcentrum deed, die opdracht teruggegeven aan 
de gemeente. Het wijkcentrum was vanwege corona 
al een tijdje dicht. Het stadsdeelmanagement gaat 
samen met de nieuwe beheerder kijken hoe en wat 
er in de nieuwe situatie gaat gebeuren in het wijkcen-
trum. De activiteiten en ook de oude en nieuwe huur-
contracten worden doorgelicht. Het wijkcentrum moet 
nog corona-proof ingericht worden. Ook worden er ge-
sprekken gevoerd met de vrijwilligers van het wijkcen-
trum. Na een stukje heel ambtelijke taal concludeert 
uw verslaggever dat er voorlopig even geen derde 
Wijkwijzer in Zuid komt. De Wijkwijzer is al te vinden 
in Het Stroinkshuis en in De Magneet. Verder wordt 
dit onderwerp op stedelijk niveau besproken. Stedelijk 
niveau wil zeggen in de raadsvergadering en eerst in 
het randprogramma die voor alle burgers online te vol-
gen zijn. U vindt deze op de website van de gemeente 
Enschede. Wordt vervolgd.
Ten tweede bespreekt Dennis de onzelfstandige be-
woning op de Hanenberglanden. Door corona heeft 
dit onderwerp wat vertraging opgelopen. Eind juni is 
er een gesprek geweest met de bewonerscommissie 
van de Hanenberglanden. De controles op de Hanen-
berglanden beginnen na de zomer. Er wordt overlast 
ervaren omdat woningen worden verhuurd aan meer-
dere personen.

De voorzitter geeft het woord aan Arjan Kampman 
voor de rest van de aandachtspunten.
Hij begint met het Smilyveld Stroinkslanden. Daar is 
inmiddels een omgevingsbeheergroep en hij vraagt of 
het daarom van de aandachtslijst af mag. Hij is van 
mening dat als er aandacht nodig is voor het Smiley-
veld dat de nieuwe beheergroep daar zelf aandacht 
voor kan vragen. De stadsdeelcommissie is het daar-
mee eens. 
Het volgende aandachtspunt is de RIBW op de Broek-
heurneborch in de Wesselerbrink. Op 23 juni is de 

bezwaarzaak behandeld. De commissie doet binnen 
4 weken uitspraak. De ‘inhuizing’ loopt voorspoedig, 
aldus de wethouder. Er wonen nu 26 mensen en het 
is rustig.
Dan heel even over SVEN welzijnswerk. Ook dit wordt 
verder op stedelijk niveau besproken. Mevrouw Futse-
laar van de SP maakt zich zorgen over de cijfers van 
jeugdhulp en huiselijk geweld. Wijkregisseur Dennis 
de Heusden vertelt dat aan het begin van de corona-
tijd de cijfers omlaag gingen en nu weer op het niveau 
zitten zoals altijd in Zuid. Niet meer en niet minder.
Mevrouw Visser van Enschede Anders verbaast zich 
over dat een aantal vlekken niet op de vlekkenkaart 
staan. De vlekkenkaart is inmiddels klaar en wordt 
ook stedelijk besproken. Daarop staan plekken waar 
kwetsbare groepen gehuisvest zijn. Per wijk zit daar 
een maximum aan. Mevrouw Visser meldt dat bijvoor-
beeld het Leger des Heils op de Wesselerbrink en Me-
diant er niet opstaan. De vlekkenkaart wordt verder op 
stedelijk niveau behandeld. Daar waar alle raadsleden 

meepraten. 
Gert Kel van Burgerbelangen meldt dat op 18 augustus 
de raadsleden door de burgemeester zijn uitgenodigd 
om te praten over cameratoezicht bij de fietstunnels. 
Sarah Nijenhuis van het CDA vraagt nog een keer ex-
tra aandacht voor de problematiek op de Hanenber-
glanden.

Het volgende punt op de agenda: de korte medede-
lingen.
Arjan Kampman vertelt over het winkelcentrum En-
schede Zuid. Fase 4, de achterzijde gaat voorlopig niet 
door omdat sinds 2013, toen het plan werd gemaakt, 
de winkelmarkt is veranderd. In het winkelcentrum is 
meer leegstand dan verwacht en dus worden er geen 
nieuwe winkelpanden toegevoegd. De wethouder 
heeft wel zijn zorg uitgesproken over de bibliotheek 
die in het winkelcentrum zou komen en dan het oude 
pand zou worden afgebroken ten behoeve van extra 
parkeerruimte. DC Vastgoed, de eigenaar van Winkel-
centrum Enschede Zuid is met een alternatief plan ge-
komen waar nu door de ambtenaren naar wordt geke-
ken. Dan nog een mededeling over het Rutbeek. Aan 
de nota zienswijze wordt gewerkt. De stikstofuitstoot 
moet eerst naar 0. Dan kan men verder. Dennis de 
Heusden noemt nog de verlichting in de fietstunnels. 
Het besluit hierover is in voorbereiding en moet eind 
oktober klaar zijn. Ook omdat de dagen dan weer kor-
ter worden.

Nieuws uit de wijkraden
Ronnie Stein van wijkplatform Helmerhoek kondigt de 
nieuwe werkwijze van Wijkplatform Helmerhoek aan. 
In plaats van een maandelijkse vergadering komen er 
maandelijks twee inloopspreekuren. Elke 2e maan-
dagochtend van de maand en elke 4e dinsdagavond 
van de maand. In samenwerking met allerlei onder-
steunende partijen. In antwoord op een vraag van Iris 

Bloemhof Rutjes van D66 geeft Ronnie aan dat de 
wijkwijzer van harte welkom is maar dat er in het wijk-
centrum geen plek is om privé-gesprekken te voeren.
Henk Siekmans, voorzitter van de wijkraad Wesseler-
brink, heeft 3 onderwerpen. 
1) Hij vraagt om meer uren ondersteuning door wel-
zijnswerk SVEN. Er zijn Brinken in de problemen. “Elk 
uur dat we er bij kunnen krijgen is meegenomen.” 
Naar aanleiding van vragen van Mevrouw Visser geeft 
stadsdeelmanager Timo Keuken aan dat er stads-
breed een beperkt budget is. Daar gaat de gemeente-
raad over vergaderen na de zomer. De wijkraad heeft 
een brief gestuurd naar de afzonderlijke raadsleden. 
Mevrouw Futselaar: ”Niemand heeft gereageerd op de 
brief helaas.” Hij wordt in deze vergadering bedankt 
voor het onder de aandacht brengen van de zorgen op 
de Wesselerbrink.
2) Een artikel in de Tubantia van 26 mei over een inves-
teringsfonds. Is daar al iets concreets over te melden? 
Mevrouw Visser: “Dat zijn mooie voornemens maar er 

moet nog gesproken wor-
den over de gehele begro-
ting van de gemeente en 
er zijn bezuinigingsopga-
ven dus een bedrag kan 
daar nog niet aan gekop-
peld worden.” 
3) In de wijk de Posten 
wordt een onderzoek ge-
daan over hoe het gaat 
op de Posten. “Wat wordt 
er onderzocht op de Pos-
ten?” Wethouder: “Men 
wil de bewoners meene-
men in alle ontwikkelin-
gen die men wil realiseren 
in de wijk de Posten. Dat 
is een doorlopend proces 
met allerlei samenwer-
kende partijen. Na de zo-
mer wordt iedereen bijge-
praat.”

Vragen uit de commissie
Mevrouw Futselaar heeft in tegenstelling tot de wet-
houder wel klachten ontvangen over de RIBW. En 
ook mevrouw Visser heeft klachten ontvangen over 
geluidsoverlast en dealen. Zij vraagt zich af waar de 
gemeente de grens legt. De wethouder vertelt dat er 
structureel niets aan de hand is. De geluidsoverlast, 
hard praten, is wat je kan verwachten in een stad en 
ook het dealen is niet RIBW gerelateerd. Dat gebeurde 
al voordat het RIBW op de Broekheurneborch kwam 
en is zelfs afgenomen volgens de politie. Mevrouw 
Futselaar geeft aan een ander beeld voorgespiegeld 
te hebben gekregen dan het beeld dat de wethouder 
schetst. Zij blijft zich informeren. De wethouder wil 
graag dat iedereen die overlast ervaart zich meldt, bij 
politie of RIWB of de politiek. Mevrouw Visser wil dat 
er dan ook iets mee gebeurt en de heer Keuken wil die 
meldingen dan graag horen als zijnde stadsdeelma-
nagement Zuid en/of melden bij wijkregisseur, Zarina 
Dihal.

Nog even over het Olifantenpaadje: Mevrouw Futse-
laar is verbolgen over het feit dat het college van bur-
gemeester en wethouders een advies van de klach-
tencommissaris “eigenlijk negeert”. De betreffende 
inwoner kan nog naar de nationale ombudsman aldus 
de wethouder. Inhoudelijk is wethouder Jurgen van 
Houdt hiermee bezig omdat het valt onder ‘snipper-
groei’. Uiteindelijk wordt besloten dat het olifanten-
paadje de komende vergadering op de agenda staat.

En dan wordt de vergadering gesloten. De volgende 
vergadering vindt plaats op dinsdag 6 oktober 2020. 
Wij gaan ervan uit dat ook die online zal plaatsvinden. 
U kunt dan meekijken via de website van de gemeen-
te, www.enschede.nl
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Contact: Stadsdeelmanagement Zuid via telefoonnummer 14053 of mail naar: stadsdeelmanagementzuid@enschede.nl  
Wijkregisseur Stroinkslanden: Just Boeke,  Wijkregisseur Wesselerbrink: Zarina Dihal  Wijkregisseur Helmerhoek: Dennis de Heusden

 

Stefan van den Aker 

Úw makelaar in de Wesselerbrink 

AANKOOP VERKOOP EN TAXATIES 

Mooienhof 8a 7512 EB Enschede 
telefoon: 053-8200888  
email: enschede@prismamakelaars.nl 
 

Vraag een gratis waardebepaling  
van uw woning aan! 

U bent van 
harte welkom!

Ruime keus in stadsfi etsen, e-bikes, 
kinderfi etsen en bakfi etsen.

Ook kunt u bij ons terecht voor reparatie 
en servicebeurten, waarbij we uw fi ets 

GRATIS ophalen en afl everen.

OPENINGSTIJDEN
Maandag: 13:00 - 18:00 uur
Dinsdag: 9:00 - 18:00 uur
Woensdag: 9:00 - 18:00 uur
Donderdag: 9:00 - 18:00 uur
Vrijdag: 9:00 - 20:00 uur
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Sport en gezondheidsmarkt gaat niet door
zaterdag 19 september 2020

Hopelijk zijn jullie allemaal nog gezond en wel. Vanwege alle coronamaat-
regelen is het natuurlijk de vraag of de sportmarkt in september kan door-
gaan in de vorm zoals we die bedacht hadden. Daarom willen we jullie nu 
op de hoogte stellen van de huidige situatie. Winkelcentrum Zuid trekt met
de sport en gezondheidsmarkt ruim 10.000 extra bezoekers. Dit is een te 
grote hoeveelheid aan mensen om de 1,5 meter afstand te waarborgen en 
daarom is besloten de sport en gezondheidsmarkt dit jaar over te slaan.
We gaan ervan uit dat we in 2021 weer met volle energie en sportiviteit dit 
mooie evenement kunnen organiseren in Winkelcentrum Zuid, met jullie 
aanwezigheid.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Gea van der Sleen, tel. 053-
4762929 mailen kan ook naar sportinfomarkt2013@gmail.com

De vakantie is ten einde, zo ook voor onze schildersclub. De eerste week 
van september zijn we weer begonnen met onze lessen. Wij, 25 enthousi-
aste leden, verdeeld over 2 groepen, huren het speeltuingebouw ‘t Polbös-
ke op de maandag- en dinsdagochtend van 09.00 tot 11.30 uur. Voor de 
vakantie zijn er door ziekte en verhuizingen enkele plekken vrij gekomen 
op de maandagochtend, wees er dus snel bij. 

Wij schilderen, zowel vrij werk als gezamenlijke thema’s, met alle denkbare 
materialen en in verschillende stijlen. Dit alles in een gezellige spontane 
sfeer en onder deskundige begeleiding. 
Ons clubje is zeer laagdrempelig, iedereen is welkom of u nu beginner 
bent of gevorderd.

De contributie bedraagt slechts 15 euro per 
maand. Eventueel kunt u beginnen met de 
startcursus ‘van potlood naar penseel’. Na 
deze cursus kunt u zelf met elk materiaal 
zelfstandig aan de slag.  

Bent u toe aan een nieuwe uitdaging, heeft 
u nog nooit krijt of verf in uw handen gehad, 
of wilt u altijd al dat kinderportretje tekenen? 
Kom dan geheel vrijblijvend langs en maak 
kennis met onze leden met inachtneming van 
de coronamaatregelen. Voor vragen kunt u 
mailen naar: scpassepartout@gmail.com

U vindt ons aan de Veldhoflanden 89-91

Bel voor een afspraak met: 
053 476 81 91

Verslag vergadering Stadsdeelcommissie Zuid 23 juni jl.

Bent u ook toe aan een nieuwe uitdaging?
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De WeL (Werken en Leren) is een 
dagbestedingslocatie van de JP van 
den Bent stichting en wij zijn geves-
tigd op Erve Leppink in Enschede. 
Ons onderkomen is een mooie, to-
taal gerenoveerde en aangepaste 
boerderij. Binnen onze dagbeste-
ding is ruimte voor héél veel variatie 
in werkzaamheden.

Zo af en toe hebben we jullie hulp 
nodig, zo ook nu...
Door de coronawetgeving zijn wij 
genoodzaakt te gaan werken in ver-

schillende groepen, om de afstand 
van 1.50 meter te waarborgen voor 
onze mensen. Dit betekent dat het 
inpakwerk dat we nu uitvoeren voor 
opdrachtgevers niet voldoende is 
om iedereen te voorzien van werk. 
We kunnen niet meer met veel men-
sen in één ruimte aan één klus wer-
ken, maar moeten iedereen verde-
len over de ruimte die we hebben in 
onze boerderij. Omdat we nu kijken 
naar mogelijkheden om meer men-
sen op een dag een plek te kunnen 
geven, zijn wij op zoek naar eenvou-
dig inpak-, sorteer-, of stickerwerk, 
zodat we weer meer mensen naar 
het, voor hen zo belangrijke, werk 
kunnen laten komen. Mocht je een 
tip, of misschien wel werk, voor ons 
hebben? Zou je dan alsjeblieft con-
tact met ons willen opnemen? Je 
kunt dit doen door te bellen naar: 
06-13689879 0f 053-8524937
  
Alvast heel erg bedankt namens ie-
dereen van de WeL!

In beweging blijven en gezond eten is 
voor iedereen belangrijk, maar wordt 
nóg belangrijker als u ouder wordt. Zo 
blijft u fit en vitaal en kunt u zo optimaal 
mogelijk van het leven blijven genieten. 
Voor de mensen die het lastig vinden 
om hier zelf mee aan de slag te gaan, 
is er het Fit & Smove programma, waar-
in beweging, voeding en fysiotherapie 
centraal staan.
Fit & Smove werkt nauw samen met de 
praktijkverpleegkundigen voor diabe-
tes, COPD/astma en hart- en vaatziek-
ten, fysiotherapeuten en beweging & 
voedingsconsulenten. Zo ontstaat een 
sportprogramma voor u op maat. Fit & 
Smove Zuid is een samenwerking van 
Fysiotherapie en Huisartsen Gezond-
heidscentrum Wesselerbrink.

Voor wie is Fit & Smove?
Fit & Smove is geschikt voor iedereen 
die graag wil bewegen en een gezonde 
levensstijl wil opbouwen onder deskun-
dige begeleiding. De focus ligt daarbij 
op volwassenen van 55 jaar en ouder. 
Het doel is om mensen meer in bewe-
ging te krijgen (en te houden) in een 
actieve setting, waarbinnen ook sociale 
contacten centraal staan.

Tijden en locaties
Binnen het programma Fit & Smove 
worden op structurele basis verschillen-
de activiteiten ondernomen. Denk hier-
bij aan onder andere: 

Fitness- en conditie training 
Maandagavond, Wesselernering 60-4 
17:45–20:30 uur

BOR (bewegen op Recept)
Dinsdagavond, Het Riet 10, 
18:00–20:00 uur

Smovey Walking
Woensdagavond, 
circa april t/m september: Pannenkoek-
huis “Le Pompidou” Wesselerweg 15 
circa oktober t/m maart: Gezondheids-
centrum Wesselerbrink, Wesseler-Ne-
ring 60

Tai Chi
Zaterdagochtend, Het Riet 10, 09:30–
10:30 uur

Werkwijze Fit & Smove
Tijdens een vrijblijvende proefperio-
de van twee weken kunt u deelnemen 
aan het programma van Fit & Smove. 
Binnen deze periode vindt bij de fysio-
therapie een intake plaats en wordt uw 
gezondheid in kaart gebracht, zodat u 
daarna in kunt stromen in het Fit & Smo-
ve programma. 

Kosten
U heeft de keuze om 1x per week of 
vaker mee te doen. Voor 1x per week 
sporten betaalt u € 16,95 per maand 
en onbeperkt sporten kost € 22,95 per 
maand.
Voor meer informatie bel of mail gerust 
naar: Joke Veldhuis tel. 06 225 42 669, 
j.h.veldhuis@kpmail.nl of Mumin van 
den Belt, tel. 06 407 298 15, m.vd.belt@
hotmail.com 

Nadat rondom de Magneet een buitentuin en o.a. prachtige speeltoestellen en voetbal-
kooi zijn geplaatst is nu de Sutu geplaatst. Het is een samenspel voor kinderen, tieners 
en volwassenen en je kunt spelen tegen anderen. Je moet wel zelf een bal meenemen. 
Met deze voetbalmuur is het gehele buitengebeuren van de Magneet opgeleverd met 
dank aan de bijdragen van de provincie, gemeente en wijkbudgetten.

De voetbalmuur Yalp Sutu bevat 16 lichtgevende vlakken die van alles meten als ze met 
een bal geraakt worden. Ook bevat de voetbalmuur een snelheidsradar die de kracht 
van een schot meet. Met één druk op de knop kan gekozen worden voor verschillende 
spellen, die uitdagend blijven door levelopbouw en een sterk competitie-element. Via 
de 3G-verbinding worden doorlopend nieuwe spellen op de voetbalmuur geüpload die 
het product vernieuwend houden.

Meer dan 1100 kinderen hebben tijdens de afgelopen zomervakantie mee-
gedaan met een activiteit van Sjors Zomer. Sjors Zomer was nieuw. Bijna 
alle kinderen hebben wel eens gehoord van de activiteiten van Sjors Sportief 
of van Sjors Creatief maar die activiteiten hadden ook vakantie. 

Omdat alles door de coronacrisis anders was. Omdat veel kinderen deze zo-
mervakantie thuis waren. En omdat de JeugdViva aangepast moest worden, 
zijn we met Sjors Zomer begonnen. 

In totaal hebben 21 aanbieders 170 activiteiten georganiseerd. Genoeg te 
doen dus. 
Het weer gooide af en toe roet in het eten. Aan het begin van de vakantie 
was het koud en regenachtig. Aan het eind van de vakantie was het bloed-
heet. Daardoor konden sommige activiteiten niet doorgaan. Dat was jam-
mer, maar we kijken terug op een geslaagde Sjors Zomer!
Nu op naar het nieuwe schooljaar vol met bijzondere activiteiten. Dus tot 
ziens bij Sjors Sportief of Sjors Creatief!

Erve Leppink – De Wel heeft uw hulp nodig!
Je hart is het belangrijkste orgaan in 
je lichaam en daarom is het belang-
rijk dat je je hartspier goed traint. 
Nederland telt zo’n 1,4 miljoen hart-
patiënten. Elke dag sterven er meer 
dan 100 mensen aan hart- en vaat-
ziekten. Hartpatiënten kunnen daar-
om bij Sportaal terecht voor een car-
diotraining.
Op donderdagochtend is zwembad 
Aquadrome de plek voor hartpatiën-

ten. Onder begeleiding van gediplo-
meerde zwemonderwijzers werk je 
in het water aan je conditie. Tijdens 
de les ga je twee keer 20 minuten 
bewegen. De oefeningen zijn wisse-
lend in intensiviteit, waardoor je ver-
schillende hartfrequenties traint. 

Aqua Cardio: elke donderdag van 
10.30 tot 12.00 uur in zwembad 
Aquadroom.

Aqua Cardio 

Er is nu ook een Sutu in Zuid!

Sjors Zomer: een groot succes!

Het fluitsignaal klinkt, er wordt afgetrapt en... de bal 
vliegt het doel in! Het is 1-0 nog voor er twee secon-
den zijn verstreken.
Uw redacteur staat langs de lijn bij het nieuwe voet-
baltoernooi voor jongeren in Enschede Zuid: de Zuid-
cup. Bij de wedstrijd van WSB tegen FC Helmerhoek 
gaat team WSB ineens beter spelen. Hun sterspeler 
Mert is net gearriveerd. Hij had zich verslapen. Niet 
veel later scoort hij een doelpunt na een mooie pas-
seerbeweging. “Ha, ik ben nu wel wakker!”
Even later schiet de keepster van team Tuindorp 
Killers de doeltrap rechtstreeks in het doel van de 
tegenstander. Die kijkt vertwijfeld toe. Het lijkt wel op 
het doelpunt van Bergkamp na de doeltrap van Van 
der Sar op het EK in 1996!
Team De Postenstrijders heeft even pauze. Languit 
op het kunstgrasveld worden de gespeelde wedstrij-
den besproken. “Ik werd op mijn hiel getrapt anders 
had ik gescoord!” “We hebben één wedstrijd gelijk 
gespeeld en één verloren. Die hadden we best kun-
nen winnen maar we speelden gewoon slecht.” 

De Zuidcup wordt gespeeld bij vv. Victoria ’28. Jon-
gerenwerker Pascal heeft vorig jaar de Stroinkscup 
georganiseerd. Zo ontstond het idee om nu een 
voetbaltoernooi voor heel Enschede Zuid te organi-

seren. Jongerenwerkers van Alifa in Enschede Zuid 
en combinatiefunctionarissen van Sportaal hebben 
de handen ineengeslagen om samen voor jongeren 
van 12-18 jaar een voetbaltoernooi te organiseren. 
Jeroen: “Voor kinderen tot 12 jaar wordt van alles 
georganiseerd, maar voor jongeren vanaf 12 jaar is 
er weinig. Daarom hebben we nu dit toernooi juist 
voor deze doelgroep georganiseerd.” Samen met 
zijn collega Charbel moedigt hij de teams aan. Pas-
cal: “We zijn blij dat we weer wat kunnen doen. Door 
de coronacrisis konden we ons werk eigenlijk niet 
uitvoeren. We bedenken wel nieuwe dingen. Zo heb-
ben we een digitale knutselclub opgezet. We heb-
ben ook een filmpje gemaakt om iedereen voor dit 
toernooi uit te nodigen. Dat is bijna 3000 keer beke-
ken. Maar views of beeldbellen zijn niet hetzelfde als 
echt contact.” 

Er zijn weer wedstrijden afgelopen en de teams wis-
selen van veld. Team FC Smoenie heeft deze ronde 
pauze. “Smoenie is ons idool.” “Die vinden we leuk.” 
Gniffel, gniffel…. “Smoenie is Syrisch voor Simone.” 
De zes jongens gaan giechelend en stoer tegelijk 
wat drinken op het terras. “Ik vind het leuk. Maar dat 
we geen voetbalschoenen mogen dragen is verve-
lend. We glijden steeds uit.” 

Jongerenwerker Mario loopt met zijn laptop in zijn 
handen langs de velden heen en weer. Hij houdt de 
stand bij. Er doen vijf teams van zes spelers mee. 
De wedstrijden duren 10 minuten en worden vijf te-
gen vijf gespeeld. Mario: “We hadden gehoopt op 
meer teams, maar we maken er met elkaar een leuk 
toernooi van. Er zijn twee teams uit Helmerhoek en 
drie uit Wesselerbrink.” Zijn collega Randy vult aan: 
“Ik merk dat de kinderen elkaar onderling niet echt 
kennen, maar iedereen praat met iedereen. Gaaf om 
te zien dat er zo verbinding ontstaat.”

Een week later zijn de finales gespeeld. 
De eindstand van de Zuidcup:
1e plek FC Helmerhoek
2e plek WSB
3e plek FC Smoeni
4e plek Tuindorpkillers
5e plek Postenstrijders

Zuidcup: voetballen om Enschede Zuid te verbinden

Wooncoaches Duurzaam Thuis Twente gaan weer op 
bezoek voor gratis advies aan huis
Vanwege de coronamaatregelen was 
het lastig om huisbezoeken af te leg-
gen. Per 1 juni is er gelukkig een aan-
tal versoepelingen. Daarom kunnen 
Twentse huiseigenaren voor het ver-
duurzamen van hun woning nu weer 
terecht bij een wooncoach voor gratis 
en deskundig advies aan huis.

Duurzaam Thuis Twente is een stich-
ting die namens de 14 Twentse ge-
meenten huiseigenaren wil helpen bij 
vragen over hun woning en hen daarbij 
belangeloos duurzaam advies geeft. 
In elke gemeente is een aantal woon-
coaches actief die als echte ‘noaber’ 
de woningbezitters met raad en daad 
bijstaat.

Wooncoaches zijn goed opgeleide er-
varingsdeskundigen met kennis op het 
gebied van wonen, techniek en duur-
zaamheid. Zij komen op verzoek van 
huiseigenaren kostenloos op bezoek 
om te luisteren naar woningvragen en 
mee te denken in oplossingen. Bijvoor-
beeld over vragen m.b.t. wooncomfort, 
energie besparen of opwekken en gas-
loos wonen.

Nathalie Thoonsen, coördinator van de 
stichting, geeft aan dat het de afgelo-
pen tijd lastig was om huisbezoeken af 
te leggen maar dat er sinds 1 juni ge-
lukkig meer mogelijk is. Circa 50 woon-
coaches staan te trappelen om de huis-
eigenaren weer actief behulpzaam te 
zijn. Voor de wederzijdse veiligheid en 
gezondheid houden zij daarbij vanzelf-
sprekend wel de RIVM-richtlijnen aan!

Liever nog geen bezoek aan huis? 
Maak dan een belafspraak of kijk op 
de website www.duurzaamthuistwen-
te.nl. Naast informatie over duurzame 
maatregelen en subsidiemogelijkheden 
bevat de site een aantal tools waarmee 
bezoekers eenvoudig een energie-
check of quickscan kunnen doen. Er 
wordt daarmee een rapport gegene-
reerd waar de huiseigenaar zelf verder 
mee aan de slag kan.

Nathalie Thoonsen: “Verduurzaming 
verbetert de waarde van een woning. 
Het mooie is dat het tevens het woon-
comfort verhoogt en de energielasten 
verlaagt. En daar heb je direct pro-
fijt van. Mensen die nu niet verhuizen 
maar blijven wonen en een verbouwing 
of verduurzaming willen, helpen we 
daar graag bij!”

Via het centrale telefoonnummer 088 
185 01 30 kan een afspraak met een 
wooncoach voor een (beeld)belgesprek 
of een huisbezoek worden gemaakt.

Fit & Smove: beweging, voeding en fysiotherapie in één

Barbeque’s, warme maaltijden, hap-
jes, buffetten, koffie, thee, broodjes, 
drank, vis, vlees, vegetarisch en ve-
gan, vergaderingen, straatfeesten, 
openingen en bruiloften.
In de zomervakantie verschijnt de 
papieren wijkkrant traditioneel niet. 
Uw verslaggevers, nieuwsjagers en 
vormgever hebben dan ook even 
vrij. Maar als ons gevraagd wordt 
aandacht te geven aan iets wat niet 
kan wachten dan komen we graag  

 
langs Zo zaten we bij Raymond en 
Karin aan de keukentafel. Op ander-
halve meter afstand natuurlijk. Twee 
kleine hondjes kwamen ons begroe-
ten en later mocht de hele grote hond 
ook even komen kennis maken.
Raymond en Karin Moorman zijn bei-
den geboren en getogen Enschede-
ers. 20 jaar geleden zijn ze samen 
gaan wonen op de Stroinkslanden. 
Raymond heeft een passie voor ko-
ken. En 30 jaar ervaring. Hij heeft 

als kok gewerkt bij onder andere 
Restaurant De Tankenberg en Bistro 
T-Bone, en als docent restaurant en 
catering bij De Kapstok, speciaal on-
derwijs in Hengelo. Sinds 2012 heb-
ben ze samen een cateringbedrijf en 
een foodtruck die op afspraak langs-
komt. Ray’s Cooking.
De directe aanleiding voor dit stuk-
je was de jaarlijkse BBQ van de 
wijkraad op de Wesselerbrink. Daar 
bleek dat de bescheiden Raymond 
het dit seizoen tot nu toe wel heel 
rustig heeft. Raymond werkt nor-
maalgesproken vanuit de keuken in 
poppodium Metropool in Hengelo en 
dan snapt u het wel. Geen concerten, 
geen festivals en ook de dagbeste-
ding voor jongeren met een afstand 
tot de arbeidsmarkt is stil komen te 
liggen. Raymond had twee keer per 
week een jongen die hand- en span-
diensten verrichtte, 1 keer per week 
een groepje dat lekker bezig kon zijn 
in de keuken van Metropool en ook 
nog een jongere die elke week kwam 
helpen in het restaurant. Deze jon-
geren zitten ook al maanden thuis. 
In het restaurant kwamen concertbe-

zoekers dineren voorafgaand aan het 
concert. Alles ligt stil vanaf dat ene 
moment op 12 maart jl. De geplande 
band moest weer afbreken, Trijntje 
Oosterhuis kon thuisblijven en al het 
eten moest worden weggegooid. 
Sindsdien zitten Raymond en Karin 
thuis. Even wat nierstenen wegwer-
ken, een geluk bij een ongeluk dat 
dat in deze periode gebeurde, en nu 
heel langzaam weer opstarten met 
her en der een festivalletje zoals Jett 
Rebel in Hertme maar er kan en moet 
natuurlijk meer bij.
Heeft u dus een feestje of andere bij-
eenkomst met minimaal 20 personen, 
kijk dan eens op www.rayscooking.nl. 
Vooral als u niet van afwassen houdt 
want dat doen ze ook nog voor u! U 
kunt ook te allen tijde contact opne-
men via de mail: info@rayscooking.
nl of even bellen met 06 147 600 66.

Bent u zelf ondernemer en heeft u 
last van de coronamaatregelen en 
wilt u ook graag als inwoner van En-
schede Zuid in de wijkkrant uw ver-
haal vertellen, neem dan contact op 
met contact@brinkpraat.nl

Ondernemers in Coronatijd: cateringbedrijf Ray’s Cooking
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Chantell is een penpall, het Engelse 
woord voor penvriendin, van een van 
de meiden van onze meidengroep. 
Ze is inmiddels 35 jaar en woont in 
New York. Ik hoorde het geweldige 
verhaal van Chantell. Het was vrij-
dagavond en omdat een vriendin 
jarig was, bezochten ze een bar. Er-
gens in een steeg vonden ze ‘Oceans 
Tavern’. Het was een duik in het ver-
leden. De kassa kwam uit 1948 en de 
eigenaar was haast net zo oud. Zijn 
naam was Nate. Hij leek erg blij dat 
hij klanten had. De hele avond vertel-
de hij verhalen aan de vriendinnen. 
Hij praatte over mediation, race-au-
to’s en zijn broer in Arizona. Het was 
zo’n leuke ervaring dat de vriendin-
nen elk weekend te-
rugkwamen in de bar. 
Na een tijd bood Nate 
Chantell een baan 
aan. Hij leerde haar 
niet veel want hij wist 
weinig over het vak. 
Hij bewaarde al zijn 
documenten in een 
leeg Budweiserkrat. 
Maar hij was de ziel van de zaak. Hij 
noemde iedereen ‘his kids’ en hij was 
een echte hippie. Chantell en Nate 
werkten 10 jaar samen in de bar. Hij 
werd een soort vader voor haar. En 
de bar speelde een belangrijke rol in 
haar leven. Nate was altijd in de bar, 
hoewel hij ook regelmatig dreigde te 
verhuizen naar Hawaï, omdat de bar 

zijn dood zou kunnen worden. Dat zei 
hij gekscherend. Er waren misschien 
zes dagen per jaar dat hij niet in de 
bar te vinden was. Dus toen hij op 
een dag niet verscheen, wist Chan-
tell dat er iets goed mis was. De po-
litie vond hem bij zijn appartement, 
bewusteloos. Hij had een hartaanval 
gehad en overleed diezelfde avond. 
Niemand van de bar wist wat te doen. 
Chantell sprak in tranen over hem op 
zijn begrafenis. Het was mooi. Ie-
dereen verwachtte dat het het einde 
betekende van Oceans Tavern. Maar 
een maand na de begrafenis belde 
de broer van Nate. Hij zei dat hij de 
nalatenschap van Nate niet aan een 
vreemde kon achterlaten, dus bood 

hij de bar aan Chantell 
en haar man aan. Zij 
renoveerden het vol-
ledig. Met een modern 
register, een nieuwe 
tap en een nieuwe 
kassa. Veel verande-
ringen zodat er kans 
op overleven zou ont-
staan, want de omzet 

viel al jaren tegen. Er kwam ook een 
grote ‘memory wall’ omdat ze meer 
mensen dat goede gevoel van Nate 
wilden meegeven.

Namens de twee penvriendinnen, 
bekend bij Alifa 

Saai en stoffig? Dat kun je een zorg- 
organisatie tegenwoordig niet noe-
men. En dat geldt zeker voor de Pos-
ten. Greetje Ros is sinds 2014 lid van 
de Cliëntenraad van de Posten. “Er 
zijn ontzettend veel ontwikkelingen 
in de Posten”, vertelt zij. “Het is inte-
ressant om daar via de Cliëntenraad 
over te horen en te lezen. We praten 
over allerlei onderwerpen mee. Van 
de kwaliteit van het eten en welzijn-
sactiviteiten tot ontwikkelingen op 
het gebied van zorgtechnologie en 
nieuwbouw.”  
Greetje werkte tot haar pensioen in 
de ouderenzorg en woont in de buurt 
van de Posten. “Na mijn pensioen 
bleef ik belangstelling houden voor 
de ouderenzorg. Ik was nieuwsgie-
rig naar de Posten: wat speelt daar 
allemaal? En hoe is het om daar te 
wonen? Ik ben er vrijwilliger gewor-
den en heb me aangemeld voor de 
Cliëntenraad.” 

Over haar motivatie: “Ik vind dat ou-
deren een volwaardig onderdeel van 
de samenleving moeten zijn. Met al-
les wat ze in hun leven hebben ge-
daan en meegemaakt blijven ze ertoe 
doen. In de Cliëntenraad kan ik opko-
men voor hun belang!” 
In de Posten ervaart Greetje dat de 
Cliëntenraad een serieuze gespreks-
partner is: “We krijgen regelmatig ad-
viesvragen. Er zijn wettelijke regels 
om ervoor te zorgen dat een Cliën-
tenraad invloed heeft op belangrijke 
besluiten in een zorginstelling. We 
kijken altijd vanuit het belang van de 
cliënt, en we laten ook ongevraagd 
onze stem horen als we vinden dat 
iets anders kan of beter moet. We 
worden daarin altijd serieus geno-
men. Het voelt goed om te merken 
dat je het verschil kunt maken. Zo ge-
ven we de klanten en bewoners van 
de Posten een stem als we aan tafel 
zitten met de directie en managers.” 

Het is de tweede dag van het nieu-
we schooljaar en het is mooi weer. 
Sommige kinderen zien elkaar weer 
voor het eerst sinds maanden, omdat 
door de coronamaatregelen alles an-
ders dan anders was. Terwijl de ta-
fels worden gedekt zijn de kinderen 
druk in de weer. Begeleiders Naomi 
en Wesley sturen ze daarom naar 
buiten om even uit te razen. 
Nadat ze hun handen hebben gewas-
sen, mogen ze aan tafel komen. Van-
avond staan er pannenkoeken op het 
menu voor de kinderen bij Thuis@. 
Een feestelijke maaltijd, omdat ie-
dereen weer gewoon thuis kan zijn 
bij Thuis@. De eerste pannenkoe-
ken worden uitgedeeld. Op de afge-
dekte biljarttafel staan poedersuiker, 
chocopasta en stroop. Eén voor één 
mogen de kinderen met hun bord bij 
Robin en Wesley komen om iets op 
hun pannenkoek te krijgen. Dat be-
gint voorzichtig, maar algauw ont-
staan er combinaties. Trots laat één 
van de kinderen zien dat hij stroop 
en poedersuiker op zijn pannenkoek 
heeft gekregen. Uiteraard wordt even 
later ook de combinatie poedersuiker 
en chocopasta uitgeprobeerd. 

Er volgt een tweede ronde pannen-
koeken en een derde. Soms duurt 
het wachten wat lang, dan gaan de 
kinderen spelletjes met elkaar doen. 
“Zeg eens houd je bek!” of “Raak 
mijn handen eens aan!” 
Aan een andere tafel proberen twee 
meisjes elkaar uit te dagen om zo veel 
mogelijk pannenkoeken te eten. Niet 
echt natuurlijk, want meer dan vier 
pannenkoeken per persoon krijgen 
ze niet. Maar het is leuk om elkaar 
weer even met woorden uit testen na 
de vakantie. De tweede pannenkoek 
verdwijnt uiteraard bij beide meisjes  
 

als sneeuw voor de zon, de derde 
volgt al iets langzamer. Bij de vierde 
pannenkoek zijn de ogen al heel wat 
minder groot. De één eet hem zo op. 
De ander besluit er maar niks op te 
doen. Ze rolt hem op en snijdt hem 
in stukjes. Eén voor één eet ze alle 
stukjes op. Het is ineens veel stiller 
aan tafel. Op het gesmak van het 
broertje van een van de meisjes na 
dan. Hij likt enthousiast zijn bord af. 
De stroop en chocopasta zitten op 
zijn wangen, armen en vingers, maar 
het bord gaat schoon!
De oudere jongens zitten samen aan 
één tafel, maar of dat echt gezellig 
is… Lawaaierig in ieder geval wel. Zo 
vlak na de vakantie moeten ze weer 
erg wennen aan elkaar. Na verloop 
van tijd besluit één van de jongens 
dat het genoeg is. Hij heeft geleerd 
om bij moeilijke situaties afstand te 
nemen. Dus hij gaat aan een andere 
tafel zitten.
Nadat iedereen zijn of haar bord 
heeft afgewassen, is het tijd voor een 
toetje: een bakje vla. 

Ze zeggen wel eens: als katjes mui-
zen, dan mauwen ze niet. Maar eten 
en tegelijk lawaai maken gaat prima 
samen met discussies met andere 
tafels. Grenzen en regels zijn zo vlak 
na de vakantie weer even moeilijk. 
Kortom een beetje druk, maar wel 
oergezellig. Een geslaagd minifeest-
je met pannenkoeken.  #fijnomweer-
samentezijn

Naast de voorziening Thuis@ wordt 
bij v.v. Victoria ’28 ook de BBL En-
tree-opleiding georganiseerd. Op 17 
september gaat een nieuwe groep 
van 17 studenten van start. In een 
volgende krant zullen we u daar 
meer over vertellen.

Column: Wijkverhalen

Lid van de Cliëntenraad de Posten
Stem van bewoners en klanten 

Een kijkje bij Thuis@ Victoria ‘28

Van de redactie

Dreamfactory is weer open!

Wij van de krant hopen dat u een goede 
zomer heeft gehad. Al dan niet in de ach-
tertuin. Wij beginnen in ieder geval weer 
met frisse zin aan het nieuwe jaar. We 
hopen weer elke maand contact met u 
te hebben. Heeft u nieuws? Laat het ons 
weten!
We hebben ook een nieuwe rubriek. On-
dernemen in Coronatijd. Door de crisis 
zijn er diverse (kleine) ondernemers in de 
problemen geraakt. Kleine ondernemers 
die wel van belang zijn voor Enschede 
Zuid. Kent u ook zo iemand? En wil die in 
de krant, laat het ons weten.
Wij hopen dat u weer met veel plezier 
deze kranten leest!

Met ingang van 31 augustus 2020 
zijn de deuren van Kringloopwinkel 
de Dreamfactory weer geopend vanaf 
10.00 uur in de ochtend. En het mooie 
is, we sluiten ze pas weer om 16.00 
uur. Dat betekent dat je ook tussen de 
middag welkom bent om de winkel uit 
te pluizen of een praatje te maken met 
één van onze gastvrije vrijwilligers. 
Wat niet veranderd is, zijn de kleine 
prijsjes en de lekkere koffie. We zijn 
blij dat we na de lange coronaperio-
de weer aan de slag kunnen. Uiter-
aard houden we rekening met alle 

Covid19-richtlijnen in de winkel. We 
hebben bovendien buiten een zitje 
gemaakt waar je kunt wachten op je 
beurt of gewoon even bij kunt komen 
met een lekker kopje koffie. De eer-
ste dagen waren alweer een groot 
succes. Veel mensen komen bijvoor-
beeld kleding kopen of juist spulletjes 
brengen. 
Dus kom je binnenkort weer eens een 
kijkje nemen?

U vindt de Dreamfactory aan de 
Broekheurne-Ring 1050, Enschede

Bel (053) 431 23 89   www.vredehof.nl

“Een goed verzorgde
uitvaart waar u met
een goed gevoel
op terug kunt kijken.
Daar staan we voor.”

Pedro Swier

www.fysiotherapiewesselerbrink.nl    053 - 4780470

Welkom in onze moderne praktijk,  gevestigd in het Gezondheidscentrum 
Wesselerbrink aan de Wesselernering 60-4 in Enschede. De praktijk 
beschikt over een moderne en volledig uitgeruste oefenzaal. Ideaal voor 
het volgen van training, ook als vervolg op de reguliere behandeling.
Bel ons voor een afspraak. Graag tot ziens!

Gespecialiseerd in:

Dry Needling 
Echografie
Hart/Vaat/Long Therapie
Kinderfysiotherapie
Manuele Therapie 
Medical Taping
Sportfysiotherapie

Werken als
verpleegkundige
of verzorgende?

De
dankbaarheid

en lieve dingen
die je vaak
terugkrijgt

Bij De Posten hebben we volop mogelijkheden 
om aan de slag te gaan. Kijk op onze website 
voor diverse vacatures.

deposten.nl/vacatures

Reden

87

 

 

Iets voor u? 
 

✓ Woont u in Enschede-zuid en hebt u belangstelling voor de 

ontwikkelingen in de ouderenzorg?  
 

✓ Voelt u zich betrokken bij het algemeen belang van de cliënten  

van de Posten en hun naasten? 
 

✓ En wilt u namens de cliënten meedenken en meepraten over 

onderwerpen die nu én in de toekomst belangrijk zijn voor  

de Posten? 

Kom dan onze Cliëntenraad versterken!  

Wij zijn op zoek naar enthousiaste leden die tijd en energie willen 

steken in de belangenbehartiging van de cliënten van de Posten. 

Meer weten? 

Kijk op www.deposten.nl/vacature-clientenraad. 

 

 

Cliëntenraad de Posten zoekt versterking! 
 

 

Samen werken aan verbetering 
 

Open: Maandag - Vrijdag: 9:00–18:00 uur Zaterdag: 9:00–17:00 uur Zondag: gesloten



September 2020 pagina 11

Onze voetbalvereniging Victoria ’28  
is een belangrijke omgeving in het 
leven van opgroeiende kinderen. We 
zetten daarom vanaf de start van de 
nieuwe competitie stappen op weg 
naar een bewustere en gezondere 
omgeving. 

Stap 1: een rookvrij sportterrein
Hiermee beschermen we de jeugd 
tegen de verleiding om te gaan ro-
ken en tegen het schadelijke mee-
roken. Want roken en sport passen 
niet bij elkaar.
Zien roken, doet roken. Als kinderen 
andere mensen zien roken, lijkt ro-
ken normaal en misschien zelfs aan-
trekkelijk. Zeker als zij mensen zien 
roken naar wie zij opkijken zoals 
andere sporters, trainers en ouders. 
Daarnaast is meeroken zowel bin-
nen als buiten schadelijk, met name 
voor kinderen. Door een rookvrij 
sportterrein voorkomen we dit. 

Wat verandert er?
Vanaf 19 september zijn wij rookvrij. 
Iedereen is en blijft welkom op onze 
vereniging, ook rokers! We vragen 
rokers wel om buiten het zicht van 
kinderen en buiten het terrein te ro-
ken. De entree en plekken binnen 
ons sportterrein, zoals langs de lijn, 

het terras en de ingang van de kan-
tine zijn rookvrij. Achter de rode con-
tainers zal een speciale rookzone 
worden ingericht.
Dit is allemaal even wennen. Help 
elkaar dan ook eraan te denken dat 
we als Victoria onze jeugd willen be-
schermen en hen een gezond voor-
beeld willen geven!

Stap 2: gezondere voeding in de 
kantine
We willen als vereniging een gezon-
de en bewuste levensstijl uitdragen 
naar onze leden. Dat doen we uiter-
aard door te bewegen, maar dat is 
niet genoeg. Voor zowel onze jeugd- 
als voor onze volwassen leden is 
het belangrijk om bewust te zijn van 
wat we eten. Daarom zullen er vanaf 
het begin van het seizoen naast bij-
voorbeeld de door onze voorzitter zo 
geliefde gehaktballen ook gezonde 
snacks worden aangeboden in onze 
kantine. Zo kan iedereen zelf kiezen 
waar zijn/haar voorkeur naar uitgaat 
na de training of de wedstrijd. 

Stap 3: duurzaam en groen
Samen met de KNVB worden plan-
nen gemaakt om ons sportterrein 
duurzamer te maken. Meer informa-
tie daarover kunt u in volgende kran-
ten lezen. 

Heeft u vragen of opmerkingen over 
onze plannen? Die horen we graag 
via info@victoria28.nl

Met vriendelijke groet, namens het 
bestuur van Victoria ’28,

Gerard Tenniglo

Victoria’28 is vanaf 19 september rookvrij!

De vereniging ‘t Helmgras is een 
woon- en werkgemeenschap van 
mensen met een psychische beper-
king. En daarom komen de deelne-
mers altijd op de eerste plek. Aan 
het begin van de corona-tijd, die 
nog steeds bezig is, was ‘t Helmgras 
helemaal dicht. Nu kunnen er, met 
maatregelen, gelukkig wel weer be-
zoekers komen op ‘t Helmgras. 
Er zijn bijvoorbeeld weer pompoe-

nen te koop. Dit jaar zijn er ook eet-
bare pompoenen, de Golden Hub-
bard. Er zijn ook gewoon nog steeds 
vaste planten te koop. Als u de route 
volgt mag u doorlopen naar de af-
deling vaste planten. Wel even on-
derweg uw handen desinfecteren. 
Hebt u afgelopen seizoen een ‘gat’ 
in uw tuin gezien dan is dit een mooi 
moment om een vaste plant er in te 
zetten en dan de hele winter gedul-
dig af te wachten tot er bloemen in 
komen. 
U vindt ‘t Helmgras aan de Ronde-
maatweg 75, u kunt bellen met 053-
4781505 of mailen met hethelm-
gras@hetnet.nl

Het Prins Bernhard Cultuurfonds 
Overijssel stelt de Regeling Kleine 
Natuurprojecten per 1 september 
weer open. Vanwege het doorslaan-
de succes moest het Cultuurfonds 
Overijssel de subsidieregeling tij-
delijk opschorten, omdat het be-
schikbare budget was uitgeput. Het 
bestuur heeft nu extra geld beschik-
baar gesteld, zodat er weer nieuwe 
aanvragen kunnen worden inge-
diend.

De Regeling Kleine Natuurprojecten 
is een laagdrempelige subsidiemo-
gelijkheid voor vrijwilligers die meer 
groen in de provincie Overijssel wil-
len brengen. Zij kunnen een bijdra-
ge aanvragen voor een pluktuin, 
insectenweide of een educatief pro-
ject waarin de natuur centraal staat. 
Hieronder vallen ook nestkasten en 
onderzoeksmaterialen als nacht-
kijkers en bewegingscamera’s. De 
maximale bijdrage is € 750 per pro-
ject. Voor meer informatie: www.cul-
tuurfonds.nl/overijssel

Een voorbeeld uit de praktijk
Afgelopen jaar heeft de Bijenhoek 
in Helmerhoek gebruik gemaakt van 
deze regeling. Ze hebben een sub-
sidieaanvraag gedaan en een be-
drag toegewezen gekregen. Daar-
mee hebben ze de Bijenhoek meer 
vorm kunnen geven en met name 
het onderhoud kunnen verbeteren. 
Ze hebben de volgende aankopen 
kunnen doen van de subsidie:

Worteldoek voor mediterrane plan-
ten, klein tuingereedschap voor 
cursus ‘Compact Moestuinieren’, 
zaden voor de groentetuin, RVS 
draadspanners en bevestigingsmid-
delen voor schaduwdoek, schaduw-
doek, vogellint, schuurband voor on-
derhoud picknicktafels, planten voor 
Bloemenhoek, een tweedehands 
grastrimmer + trimdraad en een 
vlaggenmast.
Kunt u ook financiële hulp gebruiken 
voor uw groene plannen? 
Kijk dan op: www.cultuurfonds.nl/
overijssel voor meer informatie en 
ga aan de slag.

Korfbalvereniging DOS-WK start 
weer met de KangoeroeKlup. Kin-
deren tussen 2,5 en 6 jaar kunnen 
dan spelenderwijs een uurtje ken-
nismaken met de leuke sport korf-
bal. De kinderen krijgen tussendoor 
wat te drinken en een stuk fruit en 

voor de ouders is er natuurlijk een 
kopje koffie. De eerste Kangoeroe-
Klups zijn op 12 en 26 september en 
10 oktober op het DOS-WK veld aan 
de Geessinkweg 140. Aanmelden 
is niet nodig en deelname is gratis. 
Aanvangstijd 10:00 uur.

26 september is het Burendag; een 
initiatief van het Oranjefonds en 
Douwe Egberts en dé dag waarop 
je gezellig samenkomt met de buurt. 
Buurten worden leuker, socialer en 
veiliger als buren elkaar ontmoeten 
en zich samen inzetten voor hun 
buurt. Een evenement dat onze 
buurt De Posten niet ongemerkt 
voorbij kan laten gaan! Daarom zijn 
we die dag tussen 11:00 en 15:00 
uur aanwezig op verschillende plek-
ken in de buurt. Een goed moment 
om te vertellen wat voor jou belang-
rijk is om prettig te kunnen wonen 
in je huis en buurt. Op www.onze-
buurtdeposten.nl vind je de plekken 

waar je ons kunt vinden. Zien we je 
dan?

Prettig wonen
Prettig wonen in je huis en in de 
buurt is voor iedereen belangrijk. 
Daarom gaan we met allerlei men-
sen in de buurt hierover in gesprek. 
We hebben al veel bewoners ge-
sproken over hun ervaringen. Naast 
negatieve, ook positieve geluiden. 
Belangrijke informatie om een goed 
beeld te krijgen van het wonen in de 
buurt.

Voor elkaar
Onze buurt De Posten zet zich in 

voor een buurt waar iedereen kan 
leven en wonen op zijn eigen ma-
nier. Waar mensen zichzelf kunnen 
redden en omkijken naar elkaar. 
Met alle voorzieningen op het ge-
bied van wonen, zorg, ontmoeten 

en activiteiten binnen handbereik. 
Waar mensen voor elkaar zorgen 
als dat nodig is. Als echte noabers.
Daarom zien we je graag op 26 sep-
tember bij onze buurt De Posten.

Regeling Kleine Natuurprojecten – 
Prins Bernard CultuurFonds

Korfballen bij DOS-WK

Onze buurt De Posten gaat de wijk in op Burendag
In gesprek over prettig wonen in je huis en wijk

Helmerhoek
Stormbaan spelletjes
Welhuishoek 8
25 september
van 13 tot 6 uur

Opfleuren pleintje Staverdenhoek
Staverdenhoek 17
27 september
van 15 tot 17 uur

Buren Hofje hapje en drankje !
Bergvennenhoek 130
26 september
van 17 tot 23 uur

Noaberschap in de Bijenhoek
Disselhoek 71
27 september
van 12 tot 17 uur

Wesselerbrink
Bloemencirkels voor de bijtjes
Rietveldhof 13
26 september
van 13 tot 23 uur

Stroinkslanden
Samen Sterk
Kolmschotlanden 130
27 september
van 11 tot 16 uur

Brookhuislanden groen maken
Brookhuislanden 40
26 september
van 9 tot 15 uur

Oktoberfest
Otmanlanden 15
26 september
van 16 tot 21 uur

WilthuisNoabersDag
Wilthuislanden 139
26 september
van 10uur tot 23 uur

Kinder activiteiten, en zeskamp  
op straat op gepaste afstand
Hanenberglanden 462
26 september
van 12 tot 17 uur A
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Moeite met bewegen 
of pijnklachten?
De Posten Fysiotherapie heeft alle specialisaties  
in huis om u te helpen.

Onze specialisaties:
Reguliere fysiotherapie
Dry needling
Medical taping
Fysiotherapie aan huis
Geriatrie fysiotherapie
Manuele fysiotherapie
Oedeem fysiotherapie
Seniorenfitness
Hart-, vaat- en longfysiotherapie

Meer 
informatie 
of direct 
een afspraak 
maken? 

Bel naar: 
053 - 4 771 085

Praktijk de Posten Fysiotherapie
De Posten 135 (ingang Noaberbrink) 

7544 LR  Enschede
I: www.depostenfysiotherapie.nl   

E: fysiotherapie@deposten.nl Fysiotherapie

Onze praktijk is 
direct toegankelijk 
voor jong en oud. 

Een verwijzing is 
niet nodig.

ADV. FYSIOTHERAPIE_WIJKKRANT_130 x 194.indd   1 01-09-20   11:18

Nieuw:  
Restaria  
Het Stroink
Welkom 
in Stroinkslanden!

www.winkelcentrumhetstroink.nl

Per direct te huur: enkele winkelunits
(074) 250 32 22

info@euverman.eu

Bij ‘t Helmgras volgen we de route & regels
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Brinkpraat

Vrijwilliger bij Mediant! Iets voor u?

Ontdek voor welke sport jij talent hebt

In onze samenleving bestaat een gro-
te groep mensen die vanwege een 
psychiatrische achtergrond weinig 
sociale contacten heeft. Hierdoor kan 
men zich buitengesloten voelen. 
Vriendendienst Hoor ‘ns biedt deze 
mensen de mogelijkheid in contact te 
komen met vrijwilligers. 

Wat is het? 
Gezelschap en het ondernemen van 
alledaagse dingen staan centraal bij 
Vriendendienst Hoor ‘ns. Het gaat om 
hele gewone activiteiten die samen 
gezelliger zijn om te doen dan alleen. 
Activiteiten die bijvoorbeeld worden 
ondernomen zijn: samen koffie drin-
ken, een spelletje doen, wandelen, 
een bezoekje aan de stad, samen fiet-
sen etc. 

Zo bieden vrijwilligers gezelligheid en 
afleiding en zijn door hun betrokken-
heid voor de deelnemer een steun. 

Hoe werkt het? 
Vriendendienst Hoor ‘ns zet enthou-
siaste vrijwilligers in die belangstel-
ling hebben voor de medemens, inzet 
tonen en waar nodig geduld hebben. 
Om vrijwilligerswerk te doen is geen 
specifieke opleiding nodig. 
De Vriendendienst brengt in een zorg-
vuldige koppeling een vrijwilliger in 
contact met een deelnemer die wat 
interesse en wensen betreft bij elkaar 
passen.

Meer informatie via Astrid Doeschot.
Bereikbaar via 06 51082188 of a.doe-
schot@mediant.nl

Op woensdag 23 september wordt 
een talentdag gehouden. Basis-
schoolleerlingen uit groep 5 tot en 
met groep 8 die sporten erg leuk vin-
den kunnen in een twee uur durende 
test ontdekken waar hun talent het 
beste tot zijn recht komt. 
Tijdens deze screening worden moto-
rische, antropologische (meten van li-

chaamssamenstelling), fysieke testen 
en een vragenlijst afgenomen. 

De kinderen ontvangen na afloop van 
de test z.s.m. de uitslag per e-mail. 
Hierin kan een advies worden gege-
ven over de juiste sportkeuze. Ook 
is het mogelijk dat ze worden door-
verwezen naar het ASM programma. 
ASM (Athletic Skills model) is een 
naschools programma voor de betere 
bewegers die hun talenten verder wil-
len ontwikkelen. 
De sporttest is gratis en vindt plaats 
in Sporthal Diekman op woensdag 23 
september. Omdat er beperkt plek is, 
is inschrijving verplicht. Inschrijven 
kan tot maandag 21 september via 
www.sportaal.nl/talentdag.

K p a g i n anderi
BSO Hebbes

Geessinkweg 246a, 7544 RB Enschede, telefoon: 06 – 397 161 71, kov-hebbes.nl/buitenschoolse-opvang/bso-geessinkweg 
mail: geitebreiers@kov-hebbes.nl

Gastrovino 
Vaneker 
is verhuisd
Van harte gefeliciteerd  
met de nieuwe zaak!

www.winkelcentrumhetstroink.nl

Per direct te huur: enkele winkelunits
(074) 250 32 22

info@euverman.eu

Voor info kijk op 
www.mediant.nl/hoorns

AL EENS NAGEDACHT OVER VRIJWILLIGERSWERK ALS MAATJE?
Mensen met psychische klachten vinden het soms lastig om alleen naar een winkel te gaan of zijn eenzaam.
Als maatje kun je deze mensen enorm helpen door bijvoorbeeld een keer per week een uurtje samen iets te ondernemen.
Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met  Astrid Doeschot: 06-51082188

“We bieden alle kinderen die bij ons 
naar de BSO komen een veilige plek 
met veel aandacht voor sport en be-
wegen.” “Het is hier geen school! We 
willen een thuis zijn voor de kinde-
ren!” Begeleiders Thea en Sanne vul-
len elkaar enthousiast aan. “We doen 
hier niet aan stilzitten. Bewegen staat 
voorop!” gaat Sanne verder. Thea: 
“Zien doen is zelf doen. De kinderen 
hebben allemaal wel eens geen zin 
om een bepaalde activiteit te doen. 
Ze vinden het eng, moeilijk, saai en 
ga zo maar door. Dat mag, maar ze 
gaan wel mee naar buiten. Aanmoe-
digen kan tenslotte ook. Toch zie je 
vaak dat als ze dan andere kinderen 
bezig zien, ze het toch ook zelf willen 
proberen.” 

Aan de Geessinkweg op de grens 
tussen Helmerhoek en Wesselerbrink 
bevindt zich IKC Kinderboulevard. In 
zo’n integraal kindcentrum werken 
diverse instellingen als scholen en 
opvangorganisaties samen om kin-
deren uit de omgeving de beste kan-
sen te ge-
ven om zich 
te ontwikke-
len. Sanne: 
“Wij werken 
hier samen 
met de ba-
sisschool De Zuidsprong en de Prins 
Mauritsschool. KOV Hebbes heeft 
hier een kinderdagverblijf, een peu-
terspeelzaal en we organiseren voor- 
en buitenschoolse opvang. Thea, 
Reint en ik zijn de drie vaste begelei-
ders bij de BSO.”

Bij de BSO hebben ze een vaste 
structuur. Na schooltijd komen de 
kinderen naar deze plek achter de 
boerderij en tussen de bomen en 
sportvelden. Ze mogen eerst vrij spe-
len. Als iedereen er is, wordt er fruit 
gegeten. Daarna volgt een sportieve 
activiteit. Sanne: “We hebben spel-
kaarten waarop de activiteiten wor-
den uitgelegd, zodat we als bege-
leiders weten wat we moeten doen. 
Ook invallers kunnen dus zo de kin-
deren helpen. We hebben trouwens 
een vaste groep invallers. Dus de 
kinderen kennen alle begeleiders.” 

Thea: “We hebben bovendien eigen 
vaste chauffeurs en eigen auto’s. De 
chauffeurs halen de kinderen bij de 
school op en brengen ze naar ons. 
Voordeel van de eigen auto’s is ook 
dat we vervoer hebben om in de va-
kanties leuke uitjes te doen. Dat is 
natuurlijk extra leuk.”
Het gaat bij de BSO niet alleen om 
bewegen. “We letten ook op gezonde 
voeding, want alleen bewegen is niet 
genoeg voor een gezonde levensstijl. 
We geven de kinderen dus geen ran-
ja, maar water, thee of fruitwater. Als 
er brood eten, kunnen de kinderen 
kiezen uit twee soorten zoet beleg en 
twee soorten gezond beleg. Om de 
week veranderen we de opties waar 
ze uit kunnen kiezen. De kinderen 
mogen uiteraard een boterham met 
zoet beleg. Maar eerst moeten ze een 
boterham met gezond beleg eten. Ze 
leren ze verschillende dingen eten en 
ze leren dat gezond ook gewoon lek-
ker kan zijn,” legt Thea uit.

Sanne: “Zoekt u een leuke sportieve 
plek om uw 
kinderen op 
te laten van-
gen? Kom 
eens langs. 
K i n d e r e n 
mogen altijd 

drie keer gratis proefdraaien. Maar 
dat is meestal niet eens nodig,” voegt 
ze knipogend toe.  “Oh en wat extra 
leuk is: alle kinderen worden bij ons 
het eerste jaar gratis lid van de FC 
Twente Kidsclub. De kinderen kun-
nen daardoor met korting naar voet-
balwedstrijden. Maar het leukste is 
natuurlijk om uitgekozen te worden 
om de vlag te dragen of om mee te 
lopen met de spelers. Alle kinderen 
van de kidsclub maken daar kans op. 
Wie wil dat nou niet?”  

Kijk voor meer informatie op: 
kov-hebbes.nl/buitenschoolse-op-
vang/bso-geessinkweg/ of bel naar: 
06 – 397 161 71

Voor elk kind een thuis vol beweging
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Brinkpraat

 

Gemeente
Servicecentrum Zuid 
gesloten
Algemeen, klachten en  
Verkeersspreekuur. 
Tel: 14 053 

Wijkbeheerder Ton Loeverink
Klachtencommissaris (ombuds-
man): postbus@klachtencom-
missarisenschede.nl
Tel. 053-4818506

Wijkagenten
Erna de Witte-Wind, Yusuf  
Oztas, Hennie Zwartbroek en 
Henk-Jan Kamp. 
Tel: 0900 8844

Alifa Jongerenwerker
Mario Delogu 
Tel: 0653347026

Wijkwijzer
De Magneet, Hertmebrink 1
7544 DC Enschede
Geopend wo: 9.00-12.00

Wijkraad
De Magneet, Hertmebrink 1
7544 DC Enschede
Tel: 06-41814874
info@wesselerbrink.com
www.wesselerbrink.com

Huisartsen
Gezondheidscentrum 
Wesselerbrink 
Wesseler-nering 60-8
C. Machiels 
Tel: 053 4766455 
D.L.M. Idema en 
M.G.G. Wilberink
Tel: 053 4766785 
M.R.P. Ros
Tel: 053 4781166 

Maatschap Turennout & Stoit
S.W. van Turennout
Tel: 053 4780088 

P. Slinkman
Geessinkbrink 9
Tel: 053 4764060

M. Comsa
Ramelebrink 7
Tel: 053 4771545

Prikposten
Fysio Holland
Geessinkbrink 7
ma - vr: 07.30 - 10.30 uur

Gezondheidscentrum  
Wesselerbrink
Wesseler-nering 60
ma - vr: 07.30 - 10.30 uur

Zorgcentrum de Posten
De Posten 135
ma, vr: 08.00 - 10.00 uur
wo: 08.00 - 09.30 uur

Tandartsen
Tandartsenpraktijk Bijvank 
B.V. Enschede
Het Bijvank 253 
Tel: 053 4761919

Tandartsenpraktijk  
Wesselerbrink
Wesseler-nering 60-10
Tel: 053-4769140

 

ETL Enschede Tandtechniek 
Laboratorium
Wesseler-nering 50A
Tel: 053 4782299

Apotheken
Apotheek Broekheurne 
Wesseler-nering 1-B 
Tel: 053 4770025

Apotheek Wesselerbrink
Gezondheidscentrum 
Wesselerbrink 
Wesseler-nering 60-5
Tel: 053 4760643

Fysiotherapie
Kinderfysioteam  
Enschede
Locatie Zuid
Belgielaan 75
Tel: 053-4341488

Fysiotherapie  
Gezondheidscentrum  
Wesselerbrink,
Wesseler-nering 60-4
Tel. 053-4780470

Fysiotherapie Keeler
Wesseler-nering 48
7544 JC  Enschede
Tel: 053-4782294

Fysiotherapie de Posten 
De Posten 135
Tel. 053-4771 085

Thuiszorg
Thuiszorg de Posten
De Posten 135
tel. 053-4753 753

Thuiszorg Livio
tel. 0900-9200

Rechtshulp
Wetswinkel Twente
Wijkcentrum De Magneet,  
Hertmebrink 1.  
do 19.45 - 21.00 uur.  
Tel: 06 33590669

Overige
Humanitas Twente
Oude Bornseweg 85
7556 GW Hengelo(O)
Tel. 074-2437733

Stichting Exploitatie  
Hospice Enschede
Het Bijvank 155
Tel: 053 4753040
Fax: 053 4753041
info@hospice-enschede.nl

Dierenartsen Frowijn en  
Vermeulen Enschede
Zunabrink 202 
Tel: 053 4780520

ADRESSENLIJST

Colofon
De Brinkpraat verschijnt elke derde week 
van de maand, in een oplage van 7.500.

Uitgave: Uitgever, hoofdredactie en 
advertenties: Bert Bennink, tel. 06 26 90 
05 87, info@bbproductions.nl

Vormgeving, interviews, redactie:  
Jet Broekstra 

Interviews en redactie:  Marijke Kerkhof

Fotografie: o.a. Johan Bruinsma, Bert 
Bennink, Jet Broekstra, Marijke Tetteroo 

Afhaalpunten wijkkranten:
Bruna, Jumbo, SHELL, Toilet WCEZ, 
wijkcentrum De Magneet

Klachten betreffende verspreiding: 
Mail naar: contact@brinkpraat.nl
o.v.v. straat en huisnummer

Aanleveren kopij volgende krant:  
Uiterlijk woensdag 7 oktober 2020

De volgende krant verschijnt op:  
woensdag 21 oktober 2020

Meer informatie:
contact@brinkpraat.nl
www.wesselerbrink.com

Het spijt me Mam, dat we moesten lachen,
maar het klonk allemaal zo ongelooflijk raar. 
Wij helpen hem wel om te wennen, het komt best voor elkaar.
Jullie zullen zien, niemand heeft het in de gaten
want wij zullen er absoluut niet over praten.

Nou, vooruit dan maar, mompelde Willem in zijn baard,
maar als hij problemen geeft vertrekt hij uiteraard.
Cool Pap en met een lach een kusje op zijn wang:
Voor zo’n klein kereltje ben jij toch niet bang?

Ik dacht aan IEKUS, wat hem allemaal nog boven het hoofd hing
en hoopte dat alles goed zou gaan hier met dat kleine ding.

Iekus en Riet
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Overzicht WEKELIJKSE activiteiten:
Yoga  elke maandag  18.00 - 19.30 uur
Linedancegroep “Happy Dancers”  elke dinsdag  19.00 - 21.30 uur
Handwerkgroep ”Quilting Bees”  elke 1e woensdag van de maand  

   9.30 - 11.30 uur
Linedancegroep “Jambalaya” elke woensdag 19.00 - 22.30 uur 
Creatief voor kinderen elke vrijdag (gratis) 14.30 - 16.00 uur 
(gewijzigd)
Yoga elke vrijdag   8.30 - 10.00 uur

Vlierstraat 65 7544GG Enschede Tel: 053-4762523 @: sp.tuindorp@gmail.com

2 oktober: Creatief voor kids 4 t/m 12 
jaar aanvang 14.30 - 16.00 uur 
9 oktober: Gezellige bingo inloop 19.00 
uur, plankje € 2,50 Boekje vanaf € 2,00
12-16 oktober: Gehele week creatief 
voor kids 4 t/m 12 jaar 10.00 - 13.00 
uur.
29 oktober: Volwassen creatief thema 
Halloween kosten € 12.50 opgave tot 
23 oktober
30 oktober: Creatief voor kids (we ma-
ken een heksenbezem), 4 t/m 12 jaar. 
Bij creatief voor de kids is de entree 
altijd gratis!

Op woensdag 5 augustus namen we een kijkje bij de 
JeugdViva bij speeltuin Polböske in Wesselerbrink. 

Vandaag is het zonnig en warm, maar gelukkig staan 
er veel bomen in en rond de speeltuin, dus aan schaduw geen gebrek. Als we aan-
komen zijn er op verschillende plekken kinderen aan het spelen. Achteraan op het 
terrein zoeven kinderen één voor één aan de kabelbaan door de lucht. Er klinkt 
gelach, geschreeuw en gejuich uit het springkussen. Met een groot waterpistool mo-
gen kinderen één voor één “blik gooien”. Ze spuiten met water opgestapelde plastic 
bekers om. Binnen spelen enkele kinderen met de sjoelbak. 
Op het terras is het opvallend stil. Daar is vandaag een workshop van Het Bouw-
lab. Kinderen mogen met ‘brokjes’ figuren maken. De brokjes lijken op hele kleine 
legosteentjes. Maar i.p.v. op elkaar maak je ze aan elkaar vast met de gleuven aan 
de zijkant van de brokjes. Het is een precisieklusjes en dus wordt er geconcentreerd 
gewerkt. Zo verschijnen er appels, vogels, uilen en konijnen. Uw redacteur probeert 
het uiteraard ook even uit net als de vrijwilligers van de speeltuin. 
Voorzitter Anja: “Dit is leuk om te doen. Misschien kunnen we dit vaker doen.” 
Hoe gaat de Viva dit jaar? “Het gaat goed en is leuk. Maar wel heel anders. We zijn 
iedere week open op dinsdag, woensdag en donderdag. Gemiddeld komen er elke 
dag 20 kinderen. Het is fijn om op deze manier toch iets te kunnen doen!”

“Welkom in onze nieuwe apotheek!” Apotheker Marjan Slot laat vol trots de ver-
bouwde en vernieuwde apotheek zien. “De deur zit nog op de oude plaats en 
één dragende muur is op zijn plek blijven staan. Verder is alles anders.”
Klanten die binnenkomen zijn enthousiast: “Wat is het hier mooi geworden!” of 
“Is dit dezelfde apotheek?!” Ze kijken hun ogen uit. Apotheek Broekheurne oogt 
fris, wit en ruim. De balies zijn vernieuwd en voorzien van schermen. Die scher-
men zijn nu vooral vanwege de coronacrisis, maar ze vergroten ook de privacy. 
Ook de medewerkers zijn blij met de veranderingen. “We hebben veel meer 
ruimte om te werken. Het is veel overzichtelijker geworden.” Een ander: “We 
kunnen ook de werkhoogte van de bureaus aanpassen. Dat is fijn, nu heb ik 
veel minder pijn in mijn rug.”
“De verbouwing had best wat voeten in de aarde. Toen we net waren verplaatst 
naar de tijdelijke locatie, kon bijna niemand ons vinden. De bouwvakkers kre-
gen regelmatig bijna recepten in hun handen gedrukt! Nu we weer op onze 
eigen vertrouwde plek zitten, is het ook nog wennen. De wachtruimte binnen is 
veel groter geworden dan vroeger. Maar veel mensen weten dat nog niet, dus 
ze staan soms nog buiten in de rij. Aan de andere kant zijn veel stoelen nu nog 
buiten gebruik vanwege de coronamaatregelen, dus dat ze buiten wachten, is 
ook niet heel erg,” voegt apotheker Marjan lachend toe.
Service staat nog steeds hoog in het vaandel. “We zijn er voor de klanten. We 
hebben nu een spreekkamer waar we rustig met mensen over hun medicijnen 
of vragen kunnen praten. We hebben ook een herhaalservice voor medicijnen. 
Klanten die continu dezelfde medicijnen gebruiken, kunnen via deze service 
automatisch iedere drie maanden nieuwe voorraad ophalen. Dat scheelt een 
hoop tijd en geregel voor de klanten. Bovendien hebben we de medicijnen-
automaat. Daar kunnen klanten 24 uur per dag terecht om hun medicijnen op 
te halen. Dat is soms nog even wennen, maar steeds meer klanten maken er 
gebruik van.”
Een grote verandering in de apotheek is de akoestiek. Waar je voorheen steeds 
een ruis van geluid hoorde of zelfs achterin kon horen wat voor bij de balie 
werd gezegd, is het nu stil. Heel stil. Apotheker Marjan: “Daarom hebben we nu 
een stoplicht in de backoffice. De automaat waar je nummertjes moet trekken, 
houdt bij hoeveel mensen staan te wachten. Als de wachttijd oploopt, verandert 
het stoplicht van kleur. Dan weten we dat er meer collega’s bij de balie moeten 
gaan helpen. We zijn er tenslotte voor de klant en als het een beetje meezit, 
hoef je bij ons nooit lang te wachten.”

16 September:  Strijkkralen
23 September:  WC rolletjes knutselen
30 September  Kurk knutselen
7 Oktober:  Lege bakjes knutselen
14 Oktober:  Knutselen met papier
21 Oktober:  Pompoenlichtjes maken
28 Oktober:  Creazandkaarten maken

Programma is onder voorbehoud. Volg ons op Facebook: Speeltuin Polböske   
Creatief is op woensdagmiddag van 14:30 uur tot 16:00  uur. Voor kinderen van 4 t/m 
12 jaar. Gratis entree en ranja.

Speeltuin ’t Polböske, Beltrumbrink 52b, Tel: 053-4770857

Op woensdag 5 augustus namen we ook een kijkje 
bij de JeugdViva bij speeltuin Tuindorp-Wesseler-
brink in Wesselerbrink. 

Vandaag is het zonnig en warm en dat is goed te merken op het terras in de speel-
tuin. Als we binnenkomen, worden net de zwembadjes geleegd. Het water moet 
worden ververst om het hygiënisch te houden. Het terras staat onder water, maar 10 
minuten later is 75% van het water al weer weg. Tot teleurstelling van de kinderen 
en dus komen er waterballonnen en waterpistolen tevoorschijn. Gillend en lachend 
spuiten de kinderen elkaar nat. Met een grote slang worden de zwembadjes weer 
een beetje gevuld en uiteraard ook de kinderen flink natgespoten. Vrijwilliger Dean 
leeft zich uit met die grote slang, maar zelf nat worden….dat gaat toch te ver.

Op het terras is met klaptafels en zeildoeken een kantine gebouwd. “Binnen is het 
veel te warm,” puft vrijwilliger Els. Zij bakt de patat, schenkt de limonade in en houdt 
voor de kinderen bij hoeveel zakgeld ze nog hebben om lekkers mee te kopen. 
Buiten is ook een soort kantoortje. Beheerder Lute houdt van daaruit toezicht op het 
hele gebeuren. Medewerkers Jan en Diane zijn vliegende keep en regelen alles. 
Jan: “Iedere dag hebben we tussen de 50-70 kinderen bij ons in de speeltuin. Dat is 
erg gezellig, maar wel druk hoor. Nu zijn we zes weken open en dat is best zwaar. 
Maar we doen het graag!” 
Buiten het hek staan ook tafels en stoelen onder een schaduwdoek. Lute vertelt: 
“Vanwege de coronaregels mogen de ouders niet in de speeltuin. Daar letten we 
streng op. Maar normaal zijn ze wel welkom. Daarom hebben we daar een terras 
voor de ouders gemaakt. Kunnen ze toch kijken of in de buurt zijn.”

Vanmiddag zou er boerengolf en jeu-de-boules voor ouderen zijn, maar er is niets 
van te zien. Jan: “Het is veel te warm! Dus we gaan dat nu niet doen. De kinderen 
spelen lekker met water en op het springkussen. Dat is ook goed.” 
Binnen in het vernieuwde clubhuis is er creatief. Een stel jongens maakt loomarm-
bandjes en sleutelhangers. Vooral dat loomen blijkt lastiger dan gedacht. Van con-
centratie steekt één van de jongens bijna zijn tong uit.   
Buiten op het springkussen zit en hangt een groepje wat oudere kinderen. Ze klet-
sen en lachen, maar voor springen is het stiekem toch te warm. 

Kortom het is een gezellige bedoening, maar voor uw redacteur ook natgespoten 
wordt zoekt ze toch een veiliger heenkomen.
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Viva bij Polböskein september/oktober

Apotheek Broekheurne: klaar voor 
de toekomst

Viva bij Tuindorp

Diverse activiteiten Speeltuin Tuindorp oktober:



Geldig t/m di 6 oktober 2020

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

2 halen 1 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

*
 Jumbo, Enschede, Wesselernering 21

2 HALEN
1 BETALEN*

GROLSCH, HERTOG JAN, 
BRAND OF BAVARIA 
HERFSTBOCK
Alle soorten
2 multipacks of losse flessen  
of blikken à 30-50 cl

Geen 18, geen alcohol

SUKADELAPPEN
Alle soorten
Per 500 gram

499
a5,90 

Kiloprijs 9,98

JUMBO AARDAPPELEN
Alle soorten
2 zakken à 3 kilo

2 VOOR

5.–

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn weer open! 
 

Wij zijn weer terug op onze oude locatie, tegenover Blokker. Onze nieuwe 
openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur. 

Een volledig nieuw interieur voorzien van ruime wachtkamer en balies. 

Voor iedere bezoeker hebben wij een leuk presentje. 

 

Wesseler - nering 1B
Geopend van maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur 
Telefoon: 053-4770025 | www.apotheekbroekheurne.nl 
Apotheker: Drs. H.M. Slot-van Smeden 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen maken wij de samenleving 

als geheel nóg mooier. Met hart 

voor mens en natuur. Wij zouden 

niet anders willen, want wij zijn 

Humankind. 

www.humankind.nl

Optimale 
ontwikkeling 
voor ieder
kind.


